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UndervisningsCV
1. Formel pædagogisk uddannelse
Ingen.
2. Uddannelsesadministrative opgaver
Ingen
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
3a: Supervising tasks
2019-2022 Principal supervisor for Ph.D-student
2019-2025 Co-supervisor for Cand.scient.san; prePh.D and upcoming Ph.D-study
2019-2021 Co-supervisor for Cand.scient.san, postdoc
2019-2021 Tutor for clinical oncologist, project during participation in; ”The 9th Nordic Specialist Course in Palliative
Medicine; NSCPM”.
2018
Supervisor and examinator for 3 medical students at their candidate projects, Medical Faculty, SDU.
28.February to 22.June;
2017-2019 Tutor for clinical oncologist, project during participation in; ”The 8th Nordic Specialist Course in Palliative
Medicine; NSCPM”.
2012-2015 Co-supervisor for Ph.D student, cand.scient san. PhD- thesis defended and approved 2016, Faculty of Health
Science, University of Copenhagen.
2011-2013 Tutor for clinical oncologist, project during participation in;” The 5th Nordic Specialist Course in Palliative
Medicine; NSCPM”.
3b: ‘Standard’ - teaching tasks
2019:
Postgraduat. Yngre hæmatologer og andre yngre læger (fx
børneonkologer, phd-studerende) i ’Basal
hæmatologisk kemoterapi’. 3 timer i hhv; ”Om at ordinere og administrere kemoterapi” og ”Cellecyclus- specifikke og
cellecyclus-uspecifikke midler”. Workshop arrangeret af uddannelsesudvalget for Yngre Hæmatologer
2018:
Postgraduat – ’Smertebehandling i den palliative indsats’ på diplom-modulet; ’Palliativ indsats med fokus på
symptomlindring og evidens.’, Fysio- og ergoterapeuter. Metropol,
Postgraduat – hjemmesygeplejersker fra Københavns Kommune. Smertebehandling i palliation, afholdt på
Professionshøjskolen Metropol i København, 5 timer
Postgraduat - Metropol, Specialuddannelsen i ’kræftsygepleje’. 3 timer i smertebehandling
Prægraduat, for studerende på de sidste semestre, UCL, Odense: ’Tidlig palliation til mennesker med kronisk,
livstruende sygdom’.
2017:
Postgraduat. Yngre hæmatologer og andre yngre læger (fx børneonkologer, phd-studerende) i ’Basal
hæmatologisk kemoterapi’. 3 timer i hhv; ”Om at ordinere og administrere kemoterapi” og ”Cellecyclus- specifikke og
cellecyclus-uspecifikke midler”. Workshop arrangeret af uddannelsesudvalget for Yngre Hæmatologer
2016:

Postgraduat. Metropol, specialuddannelsen i ’kræftsygepleje’. 3 timer i smertebehandling
Postgraduat - sygeplejersker på Professionshøjskolen Metropol i København, smertebehandling af palliative
patienter, 5 timer

2015:

Postgraduat. Læger gastroenterologisk afd S, OUH. Smertebehandling af palliative patienter. Morgenmøde
Postgraduat. Allerød plejehjemssgpl, heldagsundervisning i smertebehandling i den palliative indsats
Postgraduat. Sgpl. Metropol i smertebehandling i palliation 9-14.30

2014:
Postgraduat. Sygeplejersker i primærsektoren fra Rudersdal Kommune via Metropol. 4 undervisnings-seancer
a 2,5 timer, Rudersdal Kommune i ”Smertebehandling af palliative patienter”
Postgraduat. Metropol. Kræftsygeplejersker – 6 timers undervisning i smertebehandling
Postgraduat. Undervisn i Palliation på speciallægekurset: den ældre patient, Bispebjerg Hospital – 1 time.
Kursusledelse: Susanne van der Mark og Pia Kannegård, Dk selskab for Geriatri.
Postgraduat. Smerter og smertebehandling i den palliative indsats på Metropols palliative
diplommodul. Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens
2013:

Prægraduat. Tilvalgskursus i Onkologi, for medicinstuderende på SDU, Odense. Palliation
Postgraduat. Onkologisk afd. R, OUH, onsdags-morgenmøde for lægerne, Odense. Farmakologisk
smertebehandling
Prægraduat. Radiograf-uddannelsen, studieretning ”stråleterapi”. Odense. 3 timer. Smertebehandling
Postgraduat. Efteruddannelse af sygeplejersker. Den sundhedsfaglige diplomuddannelse, Metropol. Palliativ
indsats – fokus på symptomlindring. FD 13-71. Smerter og smertebehandling – i den palliative indsats. 5 timer
Prægraduat. Radiograf-uddannelsen, studieretning ”stråleterapi”. Odense 3 timer. Farmakologi
Prægraduat. Radiografuddannelsen, University College Lillebaelt. Farmakologi 3 timer. Smertebehandling 3
timer.
Postgraduat. Efteruddannelse af sygeplejersker. Den sundhedsfaglige diplomuddannelse, Metropol. Palliativ
indsats – fokus på symptomlindring. FD 13-71. Obstipation hos alvorligt syge og døende patienter. 3 timer
Postgraduat. Efteruddannelse af sygeplejersker. Den sundhedsfaglige diplomuddannelse, Metropol. Palliativ
indsats – fokus på symptomlindring. FD 13-71. Smerter og smertebehandling – i den palliative indsats. 5 timer
2012:

Personalet i Grünenthal, Ørestaden, 1 dag. Smertebehandling
Postgraduat. Specialuddannelsen i kræftsygepleje, Metropol, København. 6 timer. Smertebehandling af
kræftpatienter
Prægraduat. Radiograf-uddannelsen, studieretning ”stråleterapi”. Odense. 6 timer. Farmakologi og
smertebehandling
Prægraduat. Tilvalgskursus i Onkologi, 3-5 sem. Medicinstuderende. Palliativ behandling.
2011:
Postgraduat. Specialuddannelsen i kræftsygepleje: ”Smertebehandling til kræftpatienter”, Metropol,
København. 6 timer
Postgraduat. Sygeplejersker på Stråleterapi-uddannelsen, teorimodul 4: ”Cancersmerter og behandlingen
heraf”, Metropol, København. 5 timer
Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn. ”Evaluering af den onkologiske stafet
mellem onkologisk afd. i Lund og Thorshavn”
2010:

Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn.Kræftrelaterede smerter
Postgraduat. Onkologisk afd. R, Herlev. Undervisning af yngre læger på onkologisk afd. R i smertebehandling
Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn. 1: Basal onkologi, 2: Cancer biologi, 3:
anvendelsen af billeddiagnostik
2009:

Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn. Færøernes kræftepidemiologi.
Postgraduat. Uddannelsen af strålesygeplejersker: Undervisning i smertebehandling af kræftpatienter – 4 timer
pr gang. Herlev
2008

Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn. Smertebehandling generelt
Postgraduat. Underviser på onkologisk A-kursus i kemoterapi/H-kursus i medicinsk kræftbehandling 2 timer i
emnerne; klinisk farmakologi, farmakodynamik og farmakokinetik, (kursusleder: Ann Knoop, overlæge onkologisk afdeling
R, Odense Universitetshospital).
Postgraduat. Læger og sygeplejersker, Landssygehuset, Thorshavn. Smertebehandling af kræftpatienter.
Postgraduat. Uddannelsen af strålesygeplejersker: Undervisning i smertebehandling af kræftpatienter – 4 timer
pr gang. Herlev
Prægraduat. Sygeplejestuderende, Nykøbing F maj. 5 lektioner i Onkologi – ætiologi, patogenese, diagnose,
symptomer, lindring.
2007:
Prægraduat. Sygeplejestuderende, Nykøbing F, kl. 9 – 14:15. 5 lektioner i Onkologi – ætiologi, patogenese,
diagnose, symptomer, lindring.
Postgraduat. Uddannelsen af strålesygeplejersker: Undervisning i smertebehandling af kræftpatienter – 4 timer
pr gang. Herlev

2006:
Postgraduat. Tema-eftermiddag ”Cancersmerter og palliativ enheds rolle”, Næstved Centralsygehus; 2
sessioner; ”Cancerrelatede smerter” og ”Farmakologisk og ikke-farmakologisk smertebehandling” for personalet på
onkologisk afd., gynækologisk afd. og personalet i den palliative enhed
Postgraduat. ”Ressource-person” ved kurset: Håndtering af patienter med kræft i Storstrøms Amt. FUAP (arr.
Af Frank A og LEK), et efteruddannelseskursus for alment praktiserende læger i Storstrøms Amt. Mogenstrup Kro, man 30
okt 2006 kl. 14-19.
Postgraduat. Underviser på onkologisk A-kursus i kemoterapi/H-kursus i medicinsk kræftbehandling, 2 timer i
emnerne; klinisk farmakologi, farmakodynamik og farmakokinetik. (kursusleder: Ann Knoop, overlæge onkologisk afdeling
R, Odense Universitetshospital).
Postgraduat. Undervisning af sygeplejerskerne på onkologisk afd 12 og onkologisk ambulatorium i Næstved,
Farmakologisk smertebehandling. 1½ time
Postgraduat. Morgenundervisning af lægerne på medicinsk afdeling, Næstved: Hæmatologisk toxicitet, AKbehandling, Produktresumeet, Smertebehandling
2005 – 2000: Postgraduat
Underviser på onkologisk A-kursus i kemoterapi/H-kursus i medicinsk kræftbehandling 3 timer i emnerne;
klinisk farmakologi, farmakodynamik og farmakokinetik. København. (kursusleder: Ann Knoop, overlæge onkologisk
afdeling R, Odense Universitetshospital).
2005 – 2000: Prægraduat
6. semester medicinstuderende: kemoterapi og farmakologisk smertebehandling, 2+1 timer, i Blok 2. (2000 –
2005)
Undervisning af biomekanik- studenter i analgetika, 2 timer. (2000 – 2004)
Undervisning af 4.sem stud.med i farmakodynamik, forelæsning 2 timer, eksaminatorier 8 timer. (2002 – 2003)
Undervisning af 5.sem stud.med i smertefysiologi, forelæsning 1 time. (2002 – 2003)
Undervisning (pbl) af stud.med i NSAID, 1 time i Blok 6. (2002 – 2004)
8. semester medicinstuderende: farmakologi; Cytostatika I og II. (oktober 2000)
6. semester biomekanikstuderende: klinisk farmakologi; analgetika, stærke – analgetika, svage (2t pr
forårssemester 2000 - 2005) – glucocorticoider. (1t marts 2000)
Før 2000: Undervisning af lægemiddelkonsulenter og øvrigt personale i Salg & Marketing afdelingen i Nycomed
Danmark i ”Kritisk Litteraturlæsning”. (1998)
Radioterapi-personale fra Fyn og Jylland: ” Sarkomer”. (efterår 97)
9.semester medicinstuderende: onkologi; palliativ behandling (2t) samt hormonbehandling (1t). (1996 – 97)
1.del medicinstuderende: tilvalgskursus i onkologi; palliativ behandling og hormonbehandling. (1996)
9 - 12 semester medicinstuderende: klinisk ophold på Onkologisk afdeling, div. onkologiske emner, både i
Odense og i Århus. (1995 – 98)
Underviser over en 2-årig periode ved de halvårlige ventilatørkurser afholdt af FaDL. Undervisning i syrebase fysiologi samt kardiologi. (1984 – 87)
Underviser i syre-base fysiologi og kardiologi over en 2-årig periode ved de halvårlige ventilatørkurser afholdt
af FaDL (1984 – 87).
Hjælpelærer ved laboratorieøvelser for medicinstuderende på Fysiologisk Institut, Odense Universitet. (1982)
4. Metoder, materialer og redskaber
Foredrag med og uden slides, tavleundervisning, gruppearbejde, bed-side undervisning, case-baseret undervisning,
workshops, øvelser på gulv.
5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Ingen

